
Områdets historie



AMAGER



Christian den 4. 
Konge af Danmark og
Norge fra 1588-1648

Anlægger i 1648 batteriet 
”Amarchburg” til beskyttelse 
af det sydlige København.

(fast batteri)

I 1680 omtales området for 
første gang som ”skydepladsen 

under volden”



1781 oprettes der en militær eksercerplads på
Amager Fælled

1867 oprettes 1. og 2. artilleribataljon, hvor 
egentlig rekrutuddannelse indgik.

6 punds kanon

12 punds kanon

24 punds kanon



Kanoner på Faste Batteri 



Soldater på Faste Batteri 1892



Faste Batteri år 2001



1939

• Inddæmningen af Kalvebod fælled startes.

• 10.000 mand bliver ansat

• Formål: nedsætte arbejdsløsheden og              
undgå tvangsarbejde



Opdæmning af Kalvebod fælled (1939)



1943

Den tyske besættelsesmagt overfalder de 
danske garnisoner:

På Amager Fælled kommer det til alvorlige 
konfrontationer, der anvendes håndvåben og 
håndgranater

Tyskerne anvender området til 
forsøgsskydninger



1965 stopper al artilleriskydning

1970 overdrages området fra militæret til 

Jægersborg skovdistrikt

1973 overdrages Fast Batteri til Politiskolen

og Statens Seruminstitut.

1982 Påbegynder Ingeniørregimentet 

egentlig ammunitionsrydning på amager

2003 flytter ARC SJ og ARKMP til Pionergården



Amager 
år 1843

Området 
udvikling



Skydeterræn 
på Amager 

1925

Skydeterræn 
på Amager 

1957



Skydeafgrænsninger 1957



Kalvebodfælled

- Areal 2800 Ha

- Ørestaden 380 Ha



• Fra 1647 - 1972, blev 
området brugt til militære 
formål og op til anden 
verdenskrig var store dele 
under vand.

• Gennem omtalte periode har 
mange forskellige 
ammunitionstyper været 
anvendt. Med kalibre fra 
7,62mm. til 380 mm. 

• Udover dansk ammunition er 
der fundet Amerikansk, tysk 
og russisk ammunition på
Vestamager.

• Det forventes at 10 % af alle 
skud, er forsagere.

Områdets brug





Ammunitionsrydning



Ammunitionsrydningsprocedure
• ARKMP Kort & Dokumentation 

afsætter de områder vi søger i 15x15 
m. felter.

• Felterne får et unikt nr. og der laves 
kortudsnit.

• (Hvert område datalogges M.H.P at 
konstatere forureningsgraden)

• ARKMP indsætter søgeholdene.

• Rydningsdybde er 0,8 m 
(bombesøger).

• Alle udslag tages op.

• Hvis granaterne kan flyttes, 
sprænges de i sprængningsgrotte.

• Hvis ikke. Sprænges de på stedet.

• Ammunitionsgenstande destrueres.

• Felterne kontrolsøges.

• Området frigives.

• ”Entreprenører kan iværksætte”



Områdets opbygning



DATALOGNING



Fragment under

100 g

Fragment under

100 g

8000 g Fragment 
60 Nt

120 mm ART
40 Nt

Datalogning



Ammunitionsrydning efter 
datalogningskort



Ammunitionsrydning uden 
forudgående datalogning



IG maskiner bruges ved meget hård jord eller 
dybe huller



355 mm 
skibsartillerigranat

= 530 KG



Hvad sker der når man finder 
en UXO?

Alle fund bliver nøje vurderet
af BM med EOD beføjelser

Enten er UXO ufarlig og den 
samles op

Eller også er UXO lidt farlig og 
den samles forsigtigt op og 

transporteres til 
destruktionsgrotte

Eller også er UXO så farlig at 
den bliver bortsprængt på

stedet



Ammunitionsgenstande fundet 
af ARKMP:

- Håndgranater
- Panserværnsraketter
- Mortergranater
- Artillerigranater
- Skibsartilleri
- Geværgranater
- Brandrør
- Kanonkugler




